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RESUMO:  
O vinagre de vinho tinto tem a sua produção artesanal bastante difundida na Região da Fronteira 
Noroeste Gaúcha. Este condimento é produzido exclusivamente da fermentação acética do vinho 
tinto,sendo o resultado de um processo biológico, mediado por bactérias acéticas, do género 
Acetobacter.Na presença de oxigênio, essas bactérias transformam o álcool etílico, presente no 
vinho, em ácido acético. Neste trabalho, analisou-se o teor de ácido acético em amostras de vinagres 
de vinhos tintos artesanais produzidos na Região da Fronteira Noroeste Gaúcha. Empregou-se, 
como instrumento analítico, a titulação volumétrica.Foram analisadas 16 amostras de vinagre de 
vinho tinto e, deste total, oito (50%) encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação 
vigente,apresentando um teor de ácido acético igual ou acima de 4%. As amostras, com teores de 
ácido acético acima do permitido pela legislação brasileira poderão, por um processo simples de 
diluição, mediante acréscimo de água potável, proporcionar um aumento no rendimento da 
produção. 
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ABSTRACT: 
The vinegar of red wine has a handmade production very widespread in the Região da Fronteira 
Noroeste Gaúcha. This condiment is produced exclusively by the acetic fermentation of red wine, 
being the result of a biological process, mediated by acetic bacteria, of the genus Acetobacter. In the 
presence of oxygen, these bacteria transform the ethyl alcohol, presented in the wine, into acetic 
acid. This work analyzed the acetic acid content in samples of wines from artisanal red wines 
produced in the Região da Fronteira Noroeste Gaúcha. Volumetric titration was used as analytical 
instrument. Sixteen samples of red wine wines were analyzed and, from this total, eight (50%) are 
within the standards established by the current legislation, presenting an acetic acid content equal to 
or above 4%. The samples, with acetic acid contents above the permission in the Brazilian 
legislation, by a simple dilution process, through an increase of drinking water, provide an increase 
in the yield of the production. 
 
Key words:  wine vinegar, quality, acetic acid 
 
1URI- Campus Erechim – Avenida Sete de Setembro, 1621, Erechim, RS. 
2URI- Campus Erechim – Avenida Universidade, 464, Santo Ângelo, RS. 



Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI 
ISSN 1809-1636 

 

 Vivências. Vol. 13, N.25: p.230-234, Outubro/2017   231

1-INTRODUÇÃO 

Segundo Flandrin e Mantanari (1998) a palavra vinagre remete ao termo francês 
“vinaigre”. Ao longo dos séculos devido à maximização da iguaria pelo povo europeu surgiram 
outras variantes ao condimento, tais como a italiana “aceto” e a alemã “essig” usualmente 
pronunciadas nos dias de hoje. O vinagre foi originalmente obtido a partir da fermentação 
espontânea de vinho de uva, e de outras bebidas fermentadas (LEONEL; SUMAN; GARCIA, 
2015). 

O vinagre data dos primórdios da civilização. Registros confirmam sua utilização em 
diferentes períodos da história. No Egito antigo era usado com medicamento. Na teologia, na 
história da crucificação de Jesus Cristo apresentam-lhe o vinagre para beber, a fim de revigorar suas 
forças e prolongar o ritual. Há ainda relatos de soldados persas e romanos que utilizavam vinagre 
para fazer a assepsia dos alimentos e da água, pois marchavam por longos meses e sua alimentação 
não encontrava-se nas melhores condições (FLANDRIN; MANTANARI, 1998). 

O vinagre tinha também um papel muito importante na conservação de alimentos durante o 
armazenamento, como por exemplo, picles e conservas. Este é um dado muito importante uma vez 
que na época passada, não existia geladeiras e processos de conservação como na atualidade. Esse 
tipo de utilização do vinagre, com o passar do tempo tornou-se hábito.  

Complemento indispensável à alimentação humana, o vinagre é utilizado no mundo inteiro 
na alimentação, devido às suas propriedades benéficas, como condimento e também como 
conservante de alimentos. Foi recomendado, também, para tratar de disfunções respiratórias, feridas 
e úlceras, devido às suas propriedades desinfetantes e anti-inflamatórias (VELOSO, 2013). 

De acordo com a legislação brasileira (BRASIL, 2012) o fermentado acético ou vinagre é 
definido como o produto proveniente da fermentação acética do fermentado alcoólico de mosto de 
frutas, cereais, vegetais, mistura de vegetais, mel ou ainda de mistura hidro alcoólica, devendo o 
álcool ser potável e de origem agrícola. O fermentado acético é classificado de acordo com a 
matéria-prima que o originou, sendo designados de fermentados acéticos ou vinagres, seguidos do 
nome da matéria-prima de origem.  

Assim, o vinagre de vinho tinto é o produto obtido, exclusivamente, da fermentação acética 
do vinho. Sendo o resultado de um processo biológico, mediado por bactérias acéticas, do género 
Acetobacter, que na presença de oxigênio transformam o álcool etílico, presente no vinho, em ácido 
acético. 

A relevância desta pesquisa está direcionada na contribuição que a mesma proporcionará aos 
produtores de vinagre da Região da Fronteira Noroeste Gaúcha, mediante informações qualitativas 
em relação à concentração de ácido acético nos vinagres produzidos, a qual é um indicativo de 
qualidade do produto. Salienta-se a importância desta pesquisa para os produtores rurais de vinagre, 
uma vez que a comercialização dos mesmos ocorre sem um controle de tal parâmetro, o qual é 
referenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), como principal 
critério para que estes sejam comercializados como vinagre.  

Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo determinar o teor de ácido acético 
em vinagres artesanais de vinho tinto produzidos na Região da Fronteira Noroeste Gaúcha e 
compará-los com os valores permitidos pela legislação vigente (Instrução Normativa 6/2012 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA).  

Por intermédio dos valores encontrados nas analises efetuadas, também foi possível 
informar aos produtores, além da qualidade (teor de ácido acético), a possibilidade de um maior 
aproveitamento da produção, por intermédio de diluições nos casos em que as concentrações de 
ácido acético encontravam-se acima do permitido pela legislação (4g/100mL).  
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2-MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo, foram coletas 16amostras de vinagres artesanais de vinho tinto, adquiridas 
diretamente nas propriedades rurais e, também, em feiras livres em dezesseis (16) dos vinte (20) 
municípios pertencentes a Região da Fronteira Noroeste Gaúcha, no período de janeiro a abril de 
2017. As amostras, após coletadas, foram encaminhadas para análise no Laboratório de Química 
Analítica da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus 
Erechim/RS.  

Para realizar a determinação do teor de ácido acético nos vinagres artesanais de vinho tinto, 
empregou-se como instrumento analítico a titulação volumétrica (BACCANet al., 2013, 
MENDHAM, 2002). Assim, analisou-se volumetricamente o teor de ácido acético nos vinagres 
artesanais, empregando como titulante uma solução 0,1M de hidróxido de sódio (NaOH), 
padronizada e fenolftaleína com indicador. 

Para a realização das análises, as amostras de vinagre (10 mL) foram previamente diluídas em 
um balão volumétrico de 250 mL com água. Desta solução foi retirado, com o auxílio de uma pipeta 
volumétrica, uma alíquota de 50mL, a qual foi transferida para um erlenmeyer de 250mL e, 
posteriormente a adição do indicador (3 gotas de fenolftaleína), a amostra foi submetida a titulação 
com uma solução padrão de NaOH 0,1 M. O ponto final da titulação é indicado pelo aparecimento 
da tonalidade rosa persistente. 

Após o término da titulação o volume de NaOH consumido foi anotado e empregado como 
referência para calcular a quantidade de ácido acético presente no vinagre artesanal, conforme a 
Equação 1.  

             Eq. (1) 

Onde: 
VNaOH = Volume gasto de hidróxido de sódio 
[NaOH] = Concentração real da solução de hidróxido de sódio 
MM acético = Massa Molar do ácido acético = 60,0 g/mol 
Vamostra = Volume alíquota de vinagre 
 

Ressalta-se que as análises foram realizadas em triplicatas. 
 

3-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados referentes ao teor de ácido acético para as 16 amostras de vinagre de vinho tinto 
coletadas em diferentes cidades da Região da Fronteira Noroeste Gaúcha encontram-se 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Teor de ácido acético em (%) para amostras de vinagres artesanais de vinho. 
 

Amostras 
(Cidade de origem) 

 

Teor de ácido acético 
no vinagre  
(%, m/v) 

Volume de vinagre 
equivalente a 4%  

(L)*  

Volume de água a 
ser adicionado 

(mL)**  

Aumento no 
Rendimento 

(%)  
Alecrim 0,67 ± 0,11 --- --- --- 

Boa Vista do Buricá 6,36 ± 0,23 1,590 590 59,0 
Alegria 2,41 ± 0,09 --- --- --- 

Campinas das Missões 4,03 ± 0,07 1,000  --- --- 
Cândido Godói 6,71 ± 0,21 1,677 677 67,7 

Horizontina 5,23 ± 0,13 1,307 307 30,7 
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Independência 2,96 ± 0,10 --- --- --- 
Novo Machado  1,93 ± 0,06 ---  --- --- 
Porto Lucena 3,30 ± 0,12 ---  --- --- 

Porto Vera Cruz 2,27 ± 0,08 --- --- --- 
Santa Rosa 5,31 ± 0,10 1,327 327 32,7 
Santo Cristo 4,07 ± 0,04 1,000 --- --- 

São José do Inhacorá 2,92 ± 0,19 --- --- --- 
Três de Maio 6,85 ± 0,23 1,712 712 71,2 

Tuparendi 3,37 ± 0,18 --- ---  --- 
Tucunduva 9,52 ± 0,26 2,380 1.380 138,0 

*Análises em triplicatas 

Observa-se na Tabela 1 que das 16 amostras de vinagre artesanal de vinho, 50% delas 
(negritados), ou seja,oito (8) apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, 
sendo que para ser considerado vinagre de vinho tinto, a legislação vigente no Brasil estabelece um 
teor de ácido acético mínimo de 4% (Instrução Normativa 6/2012/MAPA). Em relação a estas oito 
amostras, observamos que duas delas, a de Campinas das Missões e a de Santo Cristo, apresentaram 
a concentração mínima necessária, ou seja, 4%. As seis demais amostras apresentaram uma 
concentração de ácido acético no mínimo 25% superior a recomendada, com destaque para a 
amostra de Tucunduva com um teor de 9,52%, o qual é 138% superior ao teor mínimo 
recomendado pela legislação.  

Salienta-se que estas amostras com teores de ácido acético acima de 4%, poderão, por um 
processo simples de diluição, mediante acréscimo de água potável, proporcionar um aumento no 
rendimento da produção.Vale ressaltar que a diluição consiste em adicionar mais solvente (neste 
caso a água), a uma determinada solução, no caso especifico desta pesquisa o vinagre (HARRIS, 
2005; MAIA e BIANCHI, 2007).  

Os volumes de água a serem adicionados, bem como o volume de vinagre a 4% produzido a 
partir de 1L do vinagre artesanal e o rendimento obtido são apresentados na Tabela 1. Das seis 
amostras com teores de ácido acético acima de 4%, duas destas, Horizontina e Santa Rosa, 
possibilitariam aumentar a produção em, aproximadamente, 30%. Já a amostra de Boa Vista do 
Buricá, Cândido Godói e Três de Maio, possibilitariam um aumento entre 60 e 70 % da produção. 
Aamostra de Tucunduva promoveria um aumento na produção de 138%. Cabe salientar que o 
aumento da produção é proporcional ao aumento na acidez.  

Em relação às demais amostras, ou seja, as que apresentaram teor de ácido acético abaixo do 
permitido pela legislação,tal característica pode estar vinculadas a fatores como: 

i) o baixo teor de açúcar na uva, o qual conduz a vinhos com baixo teor alcoólico e 
consequentemente a vinagre com baixo teor acético; 

ii)  a ausência de correção do teor de açúcar, mediante o emprego de açúcar de cana; 
iii)  a ausência do emprego de leveduras selecionadas nas etapas de fermentação alcóolica e 

acética, possibilitando, principalmente na etapa de fermentação alcóolica, uma 
competição entre as leveduras Saccharomyces e nãoSaccharomyces, bactérias e fungos 
presentes naturalmente na casca das uvas, pela sacarose (FLEET; HEARD, 1992). 

Segundo os relatos dos agricultores vinculados aos vinagres coletados, constatou-se que 
quatro (4) das dezesseis(16)amostras, foram produzidas reaproveitando as cascas das uvas, 
mediante adição de água e açúcar, processo que conduz a elaboração de um vinho de qualidade 
inferior, normalmente com baixo teor alcoólico, popularmente chamado de vinhoto, o qual foi 
empregado como matéria prima para a produção do vinagre.Coincidentemente, estas quatro (4) 
amostras correspondem aos vinagres com os menores teores de ácido acético, ou seja, as amostras 
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de Alecrim, Alegria, Novo Machado e Porto Vera Cruz. 
Cabe destacar que outros fatores, como alterações climáticas, cuidados no cultivo da uva, 

época da colheita, maturação da uva ((BRENNON et al., 2006)interferem significativamente no teor 
de açúcar na uva e, consequentemente, na qualidade do vinho (teor alcoólico) e,posteriormente,na 
qualidade do vinagre (teor de ácido acético) produzido a partir deste. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na presente pesquisa foram analisadas dezesseis (16) amostras de vinagre dos vinte (20) 
municípios que compõem a Região da Fronteira Noroeste Gaúcha, com o intuito de verificar o teor 
de ácido acético presente nas mesmas. Das dezesseis amostras, verificou-se que oito (8), ou seja, 
50% apresentaram um teor de ácido acético compatível com os padrões estabelecidos pela 
legislação vigente no Brasil, a qual estabelece um teor de ácido acético mínimo de 4%.  

Destaca-se a importância desta pesquisa, pois através desta foi possível, além de avaliar a 
qualidade referente ao teor de ácido acético nos vinagres produzidos artesanalmente, constatar que 
mais de 37 % dos produtores poderiam, mediante diluição, aumentar em no mínimo 30% sua 
produção. 
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